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Rozdział I 

 Charakterystyka miejscowości, której będzie realizowana operacja

1. Plan Odnowy Miejscowości Łęg Probostwo  został opracowany na podstawie:

1.Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  14  lutego  2008  r.  w 

sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznania pomocy finansowej  w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013  ( Dz. U. z  2007 r. Nr 64,  poz. 427).

2. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

3. Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego  do 2015 roku

4. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na  do 2020 roku 

5. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-

2011. 

6.  Studium Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  i 

Gminy Drobin
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We wnioskach końcowych,  służących  opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości 

uwzględniono wynik debat organizowanych metodą aktywnego planowania strategicznego, 

w  których  brali  udział  reprezentanci  środowisk  społecznych,  gospodarczych  i 

samorządowych   miejscowości  Łęg Probostwo.  Debata  z  mieszkańcami  Łęg Probostwo 

odbyła się w dniu 15 marca 2008 r. w świetlicy w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie o 

godzinie 15.00

 

Foto: zebranie z mieszkańcami wsi Łęg Probostwo

Paweł Szymerski
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Plan  Odnowy  Miejscowości  Łęg  Probostwo  obejmuje   swoim   zasięgiem 

miejscowość Łęg Probostwo położoną na terenie gminy Drobin. 

Okres programowania i realizacji inwestycji pokrywa się z okresem programowania Unii 

Europejskiej do działania 3.4 ,,Odnowa i rozwój wsi”  Oś 3 - Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gmina Drobin położona jest w środkowo-zachodniej części Województwa 

Mazowieckiego, na terenie Powiatu Płockiego. Ośrodkiem gospodarczym oraz zapleczem 

usługowym  dla  całej  gminy  jest  miasto  Drobin,  które  leży  na  skrzyżowaniu  ważnych 

szlaków  komunikacyjnych:  drogi  nr 10 Warszawa - Toruń i drogi NR-60 stanowiącej 

bardzo  ważny  szlak  tranzytowy  do  krajów  Bałtyckich.  Można  rzec,  iż  Drobin  jest 

,,korytarzem”  prowadzącym  na   wschodnio  -  północną  część  Polski  i  dalej    Europy. 

Odległość  Drobina  od  Warszawy wynosi  100  km,   Torunia  110  km,   Płocka  32  km, 

Ciechanowa 57 km.

Drugim  największym  ośrodkiem  społeczno  –  gospodarczym  jest  miejscowość  Łęg 

Probostwo. Powierzchnia  Miejscowości  Łęg  Probostwo  wynosi  430  ha.  Powierzchnia 

ogólna gminy Drobin wynosi 14.319 ha . Łęg Probostwo  liczy 261 mieszkańców.

W  Łęgu  Probostwie  lokalizowane  są:  Urząd  Pocztowy,  Punkt  Kasowy  Banku 

Spółdzielczego  Mazowsze  Oddział  w  Drobinie,  Zespół  Szkół,  Przedszkole  Gminne, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Biblioteka Publiczna, remiza Ochotniczej 

Straży  Pożarnej,  Świetlica  Środowiskowa  Katolickiej  Akcji,  Kościół  Parafialny  pod 

wezwaniem Św. Katarzyny oraz  podstawowe placówki handlowe i usługowe.
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Historia

Łęg Probostwo ma bogatą  i  bardzo ciekawą przeszłość historyczną.  W połowie XV 

wieku Łęg był ośrodkiem dóbr braci Dołęgów: Świętosława zwanego Goliasz, marszałka 

książęcego X Mikołaja, kanonika płockiego i Jana. W 1455 roku Łęg odziedziczyli synowie 

tego ostatniego: Grabia i Andrzej Burniak. Podzielili  oni dobra w Łęgu na połowę. Część 

Andrzeja Burnika odziedziczył, wraz z dobrami po dziadku w ziemi wiskiej, Słuczy jego 

syn  Jakub, który przyjął  nazwisko Słucki,  zmarły około 1598 roku. Następnie  w latach 

1600 – 1632 dziedzicem był jego syn Kasper, a potem syn Kaspra, Marcin. Dobra przeszły 

następnie  na własność Jakuba Gierzyńskiego. Część Grabi przeszła na jego syna Pawła, 

który występował jeszcze w 1566 roku, przyjąwszy nazwisko Mlicki. Przez pewien czas 

Łęg  dziedziczony  był  wspólnie  przez  liczne  potomstwo  Pawła,  w  latach  1627  -59  zaś 

właścicielem tej części był jeden z wnuków – Marcjan  Grabia, syn Gawła. Był on łowczym 

ziemi  rożańskiej  i  nabył  również  część  Łęgu  po  Słuckich.  Jego  syn  Stanisław  był 

dziedzicem całego Łęgu. W 1662 roku posiadał on w Łęgu 32 poddanych, w 1674 roku zaś 

20 poddanych. W latach 1700 -27 dziedzicem był syn Stanisława – Wacław, który włączył 

do Łęgu część gruntów z Mlic – Grabi. Następnym dziedzicem  Łęgu w latach 1723-81 był 

syn  Wacława,  Jan  Grabia.  W  1766  roku  zostawił  on  dobra  zięciowi  Janowi 

Mikołajewskiemu, w 1773 roku zaś sprzedał Maksymilianowi Sierakowskiemu, wojskiemu 

płockiemu, który był dziedzicem Łążka i Milic. Dobra przeszły następnie w ręce Jakuba N, 

który w 1809 sprzedał majątek  Hilaremu Unierzyskiemu. W 1817 roku miał on w Łęgu 9 

dymów i 41 mieszkańców. W 1823 roku były w Łęgu ruiny pałacu przerobione na chlew. 

W  1834  roku  dobra  kupił  X  Leon  Zakrzewski  i  w  1836  roku  sprzedał   Wincentemu 

Olszewskiemu. W 1842 roku na licytacji kupił dobra Idzi Zakrzewski, po którym w 1855 

roku Łęg i Łążek odziedziczyli jego synowie  Julian i Leon, którzy w 1861 sprzedali Łęg 

Janowi Olszewskiemu. W 1870 roku majątek liczący 168 ha posiadał Bronisław Olszewski, 

który w 1874 roku sprzedał Łęg Marcelemu Rokickiemu. Po jego śmierci w 1876 roku jego 

dzieci podzielili majątek na kilka małych gospodarstw. Istniejący w Łęgu folwark plebański 

przejęty został po powstaniu styczniowym na Skarb i sprzedany na licytacji. Majątek ten 

liczący  147  ha  kupił  w  1872  roku  Teofil  Kruszyński,  syn  Wiktora,  porucznik  wojsk 
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rosyjskich. W 1910 roku folwark odziedziczył jego syn Wiktor i podzielił na małe działy z 

zamężnymi siostrami.1

Kierunki rozwoju miejscowości Łęg Probostwo  to:

1. Ekologia

2. Gospodarka 

3. Kultura i Sport, Oświata

4. Infrastruktura drogowa

5. Przestrzeń i budownictwo  

6. Społeczność

W zakresie  ekologii  należy  podjąć  działania  w  kierunku  podniesienia  świadomości 

ekologicznej  mieszkańców,  przeciwdziałać  degradacji  i  zagrożeniom  środowiska 

naturalnego  (m.in.  poprzez   prawne  egzekwowanie  przepisów  prawa  w  zakresie 

składowania   odpadów  w  gospodarstwach  domowych,  stworzenie   warunków  do 

wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  -  promocja   alternatywnych  źródeł  energii, 

zmiana  systemów  grzewczych  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  wspomaganie 

programów ograniczania środowiska naturalnego składnikami pochodzenia zwierzęcego – 

budowa płyt obornikowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

W  zakresie  gospodarki  należy  promować   potencjał  gospodarczy  Miejscowości  

Łęg  Probostwo,  tworzyć  warunki  dla  napływu  kapitału  zewnętrznego  (lokalny  system 

podatków,  dobra  infrastruktura  drogowa,  oferta  terenów  pod  inwestycje,  partnerstwo 

publiczno- prywatne)

W zakresie  kultury i  sportu  reaktywować zespół  taneczny Łężaki, pobudować halę 

sportową przy Zespole Szkół w Łęgu,  przeprowadzić remont strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej,  wspomagać  działalność  stowarzyszenia  Koło  Akcji  Katolickiej  i  Świetlicy 

Środowiskowej,  poddać  renowacji zabytkowe pomniki na cmentarzu parafialnym. 

W zakresie infrastruktury  należy remontować i podwyższać standard istniejących sieci 

drogowych  (dróg  wiejskich,  chodników  i  ich  otoczenia),  wymienić  i  właściwie 

konserwować   istniejące  urządzenia  zaopatrzenia  w  wodę  (wymiana   części  sieci 

wodociągowej), 

1 Łempicki Jerzy, Herbarz Mazowiecki Tom III, Wydawnictwo Heroldium Towarzystwo Genealogiczno - 
Heraldyczne, Poznań 1998.
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W zakresie przestrzeni i budownictwa należy wykorzystać  komunikację  miejscowości 

Łęg Probostwo podjąć działania zmierzające do zagospodarowania przestrzeni publicznej w 

centrum wsi Łęg Probostwo poprzez  modernizację istniejących dróg, budowę chodników, 

parkingów, remont przystanku.

W  zakresie  społeczności  należy  przeciwdziałać  skutkom  istniejącego  bezrobocia, 

wspomagać  działalność   świetlicy   środowiskowej,  prowadzić  zajęcia  pozalekcyjne  dla 

dzieci,  rozszerzyć  dostępność  do  bazy  sportowo  -  rekreacyjnej,  wzmacniać  istniejące 

struktury   oświaty  z jednoczesnym  działaniem   w  kierunku  wzrostu  jakości  usług 

edukacyjnych,  sprzyjać  rozwojowi  różnych  form  edukacji,  przeciwdziałać  migracji 

młodych wykształconych mieszkańców poza Łęg Probostwo, stwarzać warunki do większej 

aktywności i zaangażowania mieszkańców w życie miasta.

Wizja rozwoju miejscowości  Łęg Probostwo

ŁĘG PROBOSTWO  TO NOWOCZESNA EKOLOGICZNA WIEŚ

Rozdział II

Inwentaryzacja zasobów miejscowości Łęg Probostwo służąca ujęciu stanu rzeczywistego

Zasoby obiektów zabytkowych w miejscowości Łęg Probostwo.

1)  Kościół Parafialny  św. Katarzyny z 1409 roku wraz z wyposażeniem wnętrza oraz 

otoczeniem  w  obrębie   murów  cmentarza  przykościelnego  wpisany  do  rejestru 

zabytków nr rej.: 82/370/62 W  decyzją z dnia 05.03.1962 r.

Foto: Katarzyna Kwiecień
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Kościół Parafialny z 1409 roku. Wielokrotnie remontowany, odnowiony gruntownie w 

latach  1977  -  87.  Gotycki,  murowany  z  czerwonej  cegły.  Jednonawowy  z  nieco 

węższym  nad  nawy  prezbiterum.  Kościół  św.  Katarzyny  Aleksandryńskej.  Erekcja 

parafii wydzielonej z Bielska 1309 rok przez Jana bpa płockiego wraz z pozwoleniem 

na budowę kościoła dla swego bratanka Włodzimierza  właściciela Łęgu. Uzupełnienie 

uposażenia  parafii  1388  r.  przez  Jana  z  Łęgu,  proboszcza  potem   poddziekana  i 

kanonika  płockiego. Około 1409 r. budowa murowanego prezbiterium, do którego ok. 

1470 r. dostawiono nawy z fundacji  Mikołaja Dołęgi, kanonika płockiego, prepozyta 

kolegiaty św. Michała w Płocku. Zapewne  w I połowie XIV wieku dobudowa wieży od 

Zach. W ciągu XVI wystawienie kolejno trzech par  murowanych filarów i kolumn do 

podtrzymania  stropów. 1598 r. wzmiankowany  kościół  o sklepionym  prezbiterium i 

malowanym  stropie  nawy.  W 1609  r.  wzmianka  o  malowidłach  ścian  z  motywami 

kwiatowymi i postaciami św. Apostołów oraz pozłacanych  rozet. Remontowany 1712 

r. i 1725 r. W 1817 r. kościół w trakcie remontu  kontynuowanego jeszcze w 1825 r. 

(wówczas  pod  kierunkiem  Augusta  Karola  Pachali,  budowniczego  obwodu 

przasnyskiego, następnie mławskiego). Kolejne remonty  1860 r.,1875 r. odnowiony po 

drugiej  wojnie  światowej  oraz  gruntownie  w  1977-87  pod  kierunkiem  inż.  arch. 

Henryka  Siudera  (regotycyzacja,  likwidacja  kolumn,  sklepienie  kruchty).  Gotycki. 

Orientowany.  Murowany z  cegły  w  układzie  gotyckim i  wedyjskim,  prezbiterium i 

zakrystia ze skarbcem na podmurówce z kamieni polnych. Jednonawowy, z nieco 

węższym od nawy, wydłużonym również prostokątnym prezbiterium, przy którym od 

północnej strony prostokątna zakrystia ze skarbcem, z pomieszczeniem na piętrze: od 

zachodu nieco węższa od nawy i  równa jej  wysokością  czworoboczna wieża,  w jej 

przyziemniu  kruchta.  Nawa,  prezbiterium  i  kruchta  przykryte  stropem drewnianym, 

belkowanym,  zakrystia i  skarbiec sklepione kolebkowo. Otwór tęczy  ostrołukowy z 

belką  tęczową  gotycką  zapewne  w  XVI  silnie  profilowaną,  na  której  krucyfiks 

wczesnobarokowy z I połowy XVII w. W prezbiterium w ścianie wschodniej  wnęka na 

sakramentarium  zamknięta  dwubocznie,  w  ścianie  północnej  portal  do  zakrystii 

zamknięty   półkoliście  w  profilowanym  w  cegle   pięcioskokowym  obramieniu  z 

wałków,  częściowo  rekonstruowanym.  W  pd  ścianie  nawy  odsłonięte  ostatnio  dwa 

otwory wejściowe w obramieniach z wałka, zamknięte odcinkowo, umieszczone obok 
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siebie o różnej   wysokości, za nimi  w grubości mura lokalność (być może pierwotne 

wejście na ambonę).  W ścianach zakrystii  wnęki, jedna w profilowanym obramieniu 

ceglanym z wałka zamkniętym półkoliście, w skarbcu, w ścianie pn. wnęka zamknięta 

odcinkowo  w  obramienieniu   ceglanym  z  grubego  wałka.  Zewnętrzne   elewacje  i 

zachodnie  narożniki   nawy oraz  pd.  elewacja  prezbiterium  opięte  jednoskokowymi 

szkarpami;  narożniki  i  wschodnia  elewacja  prezbiterium  szkarpami  trójskokowymi 

sięgającymi  gzymsu.  Elewacje  nawy  i  prezbiterium  rozczłonkowane  oknami 

uskokowymi, dołem od nich krótszymi blendami, w każdym przęśle nawy tworzącymi 

triadę  zamkniętymi:  w  prezbiterium  ostrołukowo,  w  nawie  półkoliście.  W elewacji 

wsch.  na osi  zamurowane ostrołukowe okno oraz  późniejsza kolista  blenda.  Dachy 

poza zakrystią i skarbcem dwuspadowe, kryte dachówką. Ołtarz manierystyczny (1636 

r.) ufundowany przez W. Tolibowskiego sufragana płockiego dla Kościoła Norbertanek 

w  Płocku.  Po  1819  r.  przeniesiony  staraniem  ks.  Walentego  Słupeckiego  do  Łęga 

Probostwo.  Ołtarz  o  fantazyjnej  strukturze  architektonicznej  i  niezwykle  obfitej 

dekoracji snycerskiej z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej (1636 r.). Organy (1905 r.) 

firmy  Adolfa  Homana  z  Warszawy.  Cennym  zabytkiem  jest  barokowa  chrzcielnica 

(XVII), pieta z XVII wiek, ludowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII wieku.

wnętrze kościoła parafialnego 

Foto: Katarzyna Kwiecień
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W Kościele znajduje się tablica pamiątkowa Stanisława Gojskiego  PS. ,,Stef” i jego 

żołnierzy zamordowanych w latach okupacji hitlerowskiej i czasach  stalinizmu.

2)  Dzwonnica,  murowana  poł.  XIX  wieku  wpisany  do  rejestru  zabytków  –  nr 

rej.:82/370/62 W decyzją  z dnia 05.03.1962 r.

Foto: Katarzyna Kwiecień

3)  Cmentarzysko  ciałopalne z okresu lateńskiego (IV – I w. p.n.e.) – Decyzja nr 

431/757 W z dn. 16.12.1968

2. Obiekty znajdujące się  w wojewódzkiej ewidencji zabytków

1) Cmentarz Rzymskokatolicki, parafialny  założony w drugiej połowie XIX wieku.
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Foto: Katarzyna Kwiecień

Zabytkowe nagrobki na Cmentarzu  Rzymskokatolickim.

Foto: Katarzyna Kwiecień

Zasoby obiektów i terenów  przeznaczonych pod inwestycje

Łęg  Probostwo  nie  posiada  terenów  przeznaczonych  pod  inwestycje,  jest  to  wieś  o 

charakterze  rolniczym,  przeważają  grunty dobrej  klasy,   które  warunkują  intensyfikację 

rolnictwa na tym terenie.

    Zasoby infrastruktury społecznej 

        1) Oświata i wychowanie

Placówki oświatowe działające na terenie Łęg Probostwo:

 Gminne Przedszkole – 46 dzieci

 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie:

 Szkoła Podstawowa – 173 uczniów 

 Publiczne Gimnazjum – 96 uczniów

W 2003 roku dzięki rozbudowie szkoły, placówka zyskała nowy obiekt z 10 salami 

lekcyjnymi.
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W  szkole  młodzież  może  korzystać  z  sali  gimnastycznej,  stołówki,  pracowni 

komputerowej, szkolnej biblioteki i świetlicy. 

W  szkole  młodzież  rozwija  swoje  zainteresowania  działając  w  różnych  kołach 

zainteresowań  i  organizacjach  m.in.  Związku  Harcerstwa  Polskiego,  Klubie 

Sportowym ISKRA, szkolnym kole PCK, Lidze Ochrony Przyrody, SKO. Ucząc się 

przedsiębiorczości młodzież z Samorządu Uczniowskiego prowadzi sklepik szkolny.

2) Kultura

W Łęgu  Probostwie  w  budynku  parafialnym  mieści  się  Filia  Miejsko-Gminnej 

Biblioteki  Publicznej  w  Drobinie  (dysponuje  32.676  woluminami).  W  tym  samym 

budynku znajdują się pomieszczenia świetlicy środowiskowej prowadzonej przez koło 

Parafialne Akcji Katolickiej w Łęgu. 

W Łęgu Probostwie nie ma ośrodka kultury.   Funkcję  koordynatora wszystkich 

działań kulturalno – oświatowych na terenie gminy (również na terenie miejscowości 

Łęg Probostwo) przejął Urząd Miasta i Gminy w Drobinie – Referat Zdrowia, Oświaty i 

Kultury.

Uroczystości  kulturalne i religijne

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – w styczniu
 Dzień Babci i Dziadka – w styczniu
 Dzień Św. Floriana – w maju
 Dzień Dziecka -  w czerwcu
 Odpust parafialny – w lipcu
 Dożynki parafialne – w sierpniu
 Dni papieskie – w październiku
 Msza św. za Ojczyznę, montaż słowno-muzyczny – w listopadzie 
 Wigilia Seniora – w grudniu
 

Straże Pożarne

W Łęgu Probostwo działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadająca do swojej 

dyspozycji remizę, w której członkowie OSP organizują dyskoteki i zabawy.

5) Sport

W Łęgu Probostwo działa Uczniowski Klub Sportowy SKRA

6) Opieka zdrowotna
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W  Łęgu  Probostwie  mieszkańcy  modą  korzystać  z  Przychodni  –  Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej SAN-MED s.c (zlokalizowany w centrum miejscowości) 

-w której pięć dni w tygodniu pacjentów przyjmuje lekarz.   

7) Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje na terenie całej gminy również na 

terenie miejscowości  Łęg Probostwo Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

8) Bezpieczeństwo 

Za  zapewnienie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli,  ochronę 

przeciwpożarową i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Drobin,  oraz Komendant 

Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  ponoszą 

odpowiedzialność  za  porządek  publiczny   i  bezpieczeństwo   obywateli.  Komendant 

Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  jednostka  OSP  w  Drobinie,  która  decyzją 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 

1997  roku  włączona  została  do   Krajowego  Systemu  Ratowniczo  –  Gaśniczego. 

Odpowiadają  za  prawidłową  ochronę  przeciwpożarową  i  zapobieganie  innym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska.

Na terenie gminy Drobin znajduje się posterunek Policji.

9) Zasoby infrastruktury  technicznej 

a) Wodociąg

Miejscowość Łęg Probostwo  jest w 100 % zwodociągowania.

b) Kanalizacja

Miejscowość Łęg Probostwo nie  jest  skanalizowana.  Indywidualne  gospodarstwa 

rolne  posiadają  przydomowe  zbiorniki  na  nieczystości  płynne.  Ścieki   są 

przewożone wozami do oczyszczalni ścieków w Drobinie. Na trenie miasta od 1996 

roku funkcjonuje mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia  ścieków typu Bioblok 

PS-400.  Ścieki  poddane oczyszczeniu  doprowadzane  są  do rowu melioracyjnego 

uchodzącego  do  rzeki  Karsówki.  Parametry  chemiczne  i  biologiczne 

odprowadzanych ścieków  posiadają wymagane normy.  Ten sposób oczyszczania 

gwarantuje  bezzapachowe funkcjonowanie oczyszczalni.
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Oczyszczalnia  ścieków  istnieje  również  na  terenie  Zespołu  Szkół  w  Łęgu 

Probostwie, o pojemności 4 m.

Foto: Katarzyna Kwiecień

c) System komunikacji

System komunikacji na terenie miejscowości  tworzą: droga powiatowa nr 167 oraz 

drogi gminne  nr 18, 20, 25 W centrum  Łęga  Probostwo znajduje się przystanek 

autobusowy.

d) Przedsiębiorczość

W  Łęgu  Probostwo  na  dzień  30  listopada  2007 roku w ewidencji  działalności 

gospodarczej zarejestrowanych było 11 przedsiębiorców.

Tabela nr. 1.Wykaz firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
miejscowości Łęg Probostwo

L.p. Nazwisko i imię Siedziba firmy Nazwa firmy

1. Chojnowski 
Ryszard

Łęg Probostwo 20
09-210 Drobin

Sklep firmowy Masarnia „DERT”

2. Chojnowski
 Henryk

Łęg Probostwo 48
09-210 Drobin

Sklep z artykułami 
wielobranżowymi

3. Orłowska 
Alicja 

Michalska 
Beata 

Łęg Probostwo 23
09-210 Drobin

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej

„SAN-MED.” Spółka Cywilna
Specjalistyczny Gabinet Lekarski

4. Sawicki Łęg Probostwo 19 Usługi inseminacyjne
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Marian 09-210 Drobin
5. Przybyliński 

Mariusz
09-209 Łęg Probostwo

28a
Sklep spożywczo-

przemysłowy

6. Jakóbowski
Dariusz

09-2109 Łęg Probostwo 11
(remiza OSP)

Sklep Wielobranżowy

7. Chojnowska
Marzena

:09-209 Łęg Probostwo 42 HANDEL  WIELOBRANŻOWY

8. Ciarka
Agnieszka

09-209 Łęg Probostwo 44a P.H.U. Agnieszka Ciarka

9. Guzowska 
Joanna

09-209 Łęg Probostwo Sklep Spożywczo-Przemysłowy

10. Lewandowski 
Bogusław

09-209 Łęg Probostwo 1 Handel i Usługi Budowlane

11. Przybyliński 
Wojciech

Łęg Probostwo 28 a
09-210 Drobin

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

e) Rolnictwo 

W  miejscowości  Łęg  Probostwo   występują  gleby  zaliczane  do  dobrych  gleb 

warunkujących  produkcję  rolniczą.  W  obrębie  miejscowości  jest   42 

indywidualnych gospodarstw  rolnych.

Przeważa hodowla bydła mlecznego. 

f) Odpady

Na  terenie  miejscowości  Łęg  Probostwo  38  gospodarstw  domowych  posiada 
pojemniki  na  odpady  komunalne.  Odbiór  odpadów  dokonuje  Remondis  Drobin 
Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie, które są składowane na gminnym składowisku 
odpadów  w  Cieszewie,  na  którym  funkcjonuje  stacja  segregacji  odpadów 
komunalnych.

g) Zasoby mieszkaniowe 

W Łęgu Probostwie istnieje zabudowa mieszkaniowa z indywidualnymi domkami 

jednorodzinnymi. Miejscowość posiada 62 nieruchomości zabudowanych.
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Rozdział III

Ocena mocnych i słabych stron Drobina

Analiza SWOT jest identyfikacją słabych i mocnych stron Łęga Probostwo oraz badania 

szans i zagrożeń  jakie stoją przed  Łęgiem Probostwo.

Przedstawiona  poniżej  analiza  mocnych  i  słabych  stron  jest  syntezą  poszczególnych 

obszarów życia społeczno - gospodarczego Łęga Probostwo przeprowadzoną na podstawie 

analizy sytuacji społeczno – gospodarczej Łęg Probostwo podczas spotkania mieszkańców 

na debacie społecznej poświeconej przygotowaniu ,, Planu Odnowy Łęg Probostwo na lata 

2007-2013 r.,  która odbyła się dnia 15 marca 2008 r.

1. Mocne strony

• dogodne położenie 

• sprawne zarządzanie gminą

• umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz, przede wszystkim z europejskich 

funduszy na inwestycje

• potencjał ludzki

• wysoki poziom   rolnictwa (wysoko rozwinięta hodowla bydła mlecznego na terenie 

całej gminy)

• infrastruktura wodociągowa 

• brak ciężkiego, uciążliwego  przemysłu

• czyste środowisko naturalne

1.  Słabe strony

• brak ośrodka kultury

• brak miejsca do spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (np. pub, plac 

zabaw)
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• brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

• brak hali sportowej

• brak inwestorów zewnętrznych

• brak przemysłu

• brak rzemiosła

• duże bezrobocie 

• mało atrakcyjne zróżnicowanie terenu

• brak miejsca dla spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

• brak bazy gastronomicznej i noclegowej

2. Szanse 

• dogodne położenie

• atrakcyjność osadnicza

• fundusze pomocowe Unii Europejskiej 

• dobry stan środowiska

• zaplecze  edukacyjne

3. Zagrożenia

• bezrobocie

• malejąca liczba mieszkańców
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Rozdział IV

Opis  planowanych  zadań  inwestycyjnych  i  przedsięwzięć  aktywizujących 

społeczność lokalną w  okresie  co najmniej  7 lat  od dnia przyjęcia planu 

odnowy  miejscowości,  w  kolejności  wynikającej  z  przyjętych  priorytetów 

rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji

Tabela  nr  1  Planowane zadania w perspektywie 7 lat

Lp Nazwa zadania

Całkowita 
wartość 

inwestycji
w tys.  zł

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.

Urządzenie  centrum  wsi 
Łęg  Probostwo  poprzez 
przebudowę  komunikacji 
lokalnej gmina Drobin
w tym środki własne gminy:

w  tym  środki  z  EFR  na 
rzecz PROW na lata 2007-
2013. Oś  3 – Jakość życia 
na  obszarach  wiejskich  i 
różnicowanie  gospodarki 
wiejskiej.  Działanie  3.4. 
Odnowa i rozwój wsi  

750,70

250,70

500

0

0

0

750,70

250,70

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Budowa boiska sportowego 
w Łęgu Probostwie
w tym środki własne gminy

środki zewnętrzne

641

96

545

0

0

0

641

96

545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Remont  remizy 
strażackiej  w  Łęgu 
Probostwie  -  Realizuje 
Straż  Pożarna  ze  środków 
zewnętrznych i sponsorów

500 0 0 0 250 250 0 0 0

4.

Zagospodarowanie 
przestrzeni wokół Zespołu 
Szkół w Łęgu Probostwie

200 0 0 200 0 0 0 0 0

5.
Reaktywowanie  Zespołu 
ŁĘŻAKI

120 0 0 0 0 0 40 40 40
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6.

Uroczystość  700-lecia 
Parafii 
Rzymskokatolickiej  św. 
Katarzyny  i  600-lecie 
budowy Kościoła  w Łęgu 
Probostwie 

100 0 100 0 0 0 0 0 0

Projekt  pod  nazwą  ,,Urządzenie  centrum  wsi  Łęg  Probostwo  poprzez 

przebudowę komunikacji lokalnej” wpisuje się w Strategię Miasta i Gminy Drobin do 

2020 roku i  jest  zgodny ze Studium Uwarunkowań i  Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-

2011.

Projekt będzie  polegał  na urządzeniu centrum wsi poprzez usprawnienie  lokalnej 

komunikacji,  gdyż  w  obecnym  stanie  nie  spełnia  ona  swojej  roli.  Brak  parkingów, 

powoduje  iż  w  centrum  wsi  są  trudności  z  zaparkowaniem  samochodu  zgodnie  z 

przepisami.  Zajmowane  są  pod  parkowanie  place  zieleni,  prywatne  grunty  itp.  Brak 

utwardzonych dróg szczególnie  jesienią i wiosną kiedy jest  wiele opadów powoduje, że 

centrum wsi  jest  często  nieprzejezdne.  Są  trudności  z  dojechaniem do  szkoły,  ośrodka 

zdrowia itd. W wyniku analizy potrzeb lokalnej społeczności podjęto działania zmierzające 

do zmiany tego stanu rzeczy – opracowano projekt  pn.  „”Urządzenie  centrum wsi  Łęg 

Probostwo  poprzez  przebudowę  komunikacji  lokalnej”.  Projekt  przewiduje  utwardzenie 

głównych  placów  we  wsi,  parkingu,  chodnika  oraz  budowie  ciągów  pieszo-jezdnych 

okalających  i  doprowadzających  do  centrum  miejscowości  Łęg  Probostwo.  W  ramach 

projektu zostanie utwardzony główny plac przy kościele o pow. 920 m², zostanie wykonana 

nawierzchnia z kostki brukowej przy przystanku wraz z zabudową przystanku na działce nr 

95 o pow. 110m²,  zostanie  wybudowany parking wokół  kościoła  o pow. 507m² wraz z 

wjazdem na parking o pow. 284m², chodnik przy murze kościelnym o pow. 106m², zatoka 

przy budynku staży na działce nr 109 o pow. 210m², zjazdy do gospodarstw o pow. 180m². 

Najważniejszą rolę w urządzeniu  centrum wsi odgrywać będzie budowa ciągów pieszo-

jezdnych w centrum wsi na działce nr 17 pow. 1164m² oraz na działce nr 91 i nr 92 o pow. 

1633m².

Komunikacja lokalna w miejscowości Łęg Probostwo opiera się przede wszystkim o 

ruch  pieszych:  dzieci  uczących  się  w  Zespole  Szkół  w  Łęgu  Probostwo,  lokalnych 

mieszkańców uczęszczających do kościoła, na cmentarz, do ośrodka zdrowia, biblioteki, do 

sklepów, na pocztę, na przystanek osobowy. Obecnie piesi ze względu na brak chodników, 

parkingów,  ciągów  pieszo-jezdnych  mają  utrudniony  dostęp  Zespołu  Szkół  w  Łęgu 
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Probostwie do zabytkowego kościoła (1409 r.), cmentarza (XIX) itd. Przez co miejscowość 

tak piękną turystycznie i kulturowo traci na swojej atrakcyjności. Wiąże się to również z 

brakiem bezpieczeństwa dla poruszających się mieszkańców. Należy wspomnieć o tym, iż 

codziennie  po  centrum  wsi  porusza  się  około  300  uczniów  Zespołu  Szkół  w  Łęgu 

Probostwie to im należy przede wszystkim stworzyć warunki bezpiecznego poruszania się 

po  centrum miejscowości,  co  między  innymi  gwarantuje  wybudowanie  ciągów  pieszo-

jezdnych.  Nie  ma  tu  również  miejsca  do  wypoczynku.  Inwestycje  związane  z 

kształtowaniem  obszarów  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb 

mieszkańców,  sprzyjających  nawiązywaniu  kontaktów  społecznych  ze  względu  na  ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez wybudowanie 

nowej infrastruktury, przede wszystkim ciągi pieszo – jedne, które będą również miejscem 

spacerów i aktywnego wypoczynku.

O przeznaczaniu  nowo wybudowanej  infrastruktury  decyduje  jej  prawidłowe zgodnie  z 

przeznaczeniem oznakowanie.  Z  racji  tego  wykonawca  robót  budowlanych  wykona  po 

zakończeniu projektu pn. ”Urządzenie  centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę 

komunikacji  lokalnej”  projekt  stałej  organizacji  ruchu  oraz  ustawi  wynikające  z  w/w 

projektu  oznakowanie  z  którego  będzie  wynikać,  iż  na  nowo  wybudowanych  ciągach 

pieszo-jezdnych  będą  mieli  pierwszeństwo  piesi,  natomiast  ruch  pojazdów  kołowych 

zostanie ograniczony.

Projekt organizacji ruchu dotyczyć będzie nowo wybudowanego odcinka pieszo-jezdnego 

na działce nr 17, 91,92.

Przebudowa centrum wsi podkreśli walory historyczne miejscowości, przyczyni się 

do poprawy życia mieszkańców. Należy podkreślić, iż projekt zyskał szeroką akceptację 

społeczną (Uchwała Zebrania Mieszkańców Sołectwa Łęg Probostwo z dnia 15 marca 2008 

roku). 

Utwardzone główne place w centrum wsi w wyniku realizacji projektu staną się miejscem 

lokalnych  imprez kulturalnych typu: dożynki, odpusty itp. W wyniku realizacji projektu 

zostaną zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne lokalnej społeczności.

Plan  Odnowy  Miejscowości  Łęg   Probostwo   na  2007-2013  jest  dokumentem 

otwartym, a zapisane w nim  zadania będę aktualizowane  stosownie do zmieniających się 

uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych (chodzi tu przede wszystkim o możliwość 

pozyskania  środków z zewnątrz  na realizację   zadań).  W realizacji  planu uwzględniane 

będą  również  nowe  potrzeby  zgłaszane  przez  radnych,  mieszkańców,  organizacje 

pozarządowe, sektor publiczny i prywatny.
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Opracowała:

Agnieszka Słaba

Podinspektor ds. pozyskiwania środków

finansowych pozabudżetowych i środków z UE

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
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